
 
 

 

 

 

1 

 

 
PROGRAMAÇÃO ESPAÇO DE TROCAS DE METODOLOGIAS DE 

FORMAÇÃO EM GESTÃO SOCIAL  

 

 

 

28 de abril de 2014 (segunda-feira) 

DURANTE 
TODO O DIA 

Exposição de metodologias para a formação em gestão social 

Acesso online aos materiais do Observatório da Formação em Gestão Social 

Acesso online aos materiais do Observatório da Formação em Gestão Social 

Biblioteca para a formação em Gestão Social 

Sala de conversas e trocas 

Distribuição do livro Dicionário para a Formação em Gestão Social 

 

 

29 de abril de 2014 (terça-feira) 

DURANTE 
TODO O DIA 

Exposição de metodologias para a formação em gestão social 

Acesso online aos materiais do Observatório da Formação em Gestão Social 

Acesso online aos materiais do Observatório da Formação em Gestão Social 

Biblioteca para a formação em Gestão Social 

Sala de conversas e trocas 

 

10h45-12h30 
Sala 20 

Oficina: "Quando o ator é o público: ensaios teatrais na gestão social". 

FACILITADORAS: Valeria Giannella (UFCA), Paula Chies Schommer (Udesc) 

A Gestão Social nos pede abertura para a possibilidade de que o ator (das políticas, serviços 
e inovações públicas) seja o público (pensando no vasto número de sujeitos que, 
normalmente, sentam na plateia e não mais no conceito convencional de público como 
"poder público"). As "técnicas" e jogos teatrais permitem explorar caminhos nesta direção, 
possibilitando que os mais diversos sujeitos recorram a tais instrumentos para ampliar sua 
interferência em seus territórios, suas cidades, na res publica. Venha experimentar conosco 
algumas possibilidades que apontam numa direção de inclusão e capacitação de sujeitos e 
grupos em processos participativos de Gestão Social. 

OBS: esta atividade requer inscrição prévia na secretaria do evento (sala 04), do início do 
credenciamento até se esgotarem as 30 vagas. 
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30 de abril de 2014 (quarta-feira) 

DURANTE 
TODO O DIA 

Exposição de metodologias para a formação em gestão social 

Acesso online aos materiais do Observatório da Formação em Gestão Social 

Acesso online aos materiais do Observatório da Formação em Gestão Social 

Biblioteca para a formação em Gestão Social 

Sala de conversas e trocas 

 

10h45-12h30 
Sala 20 

OFICINA: DO CONFLITO PARA INOVAÇÃO É SÓ COÇAR: Como utilizar a gestão dos 
conflitos para promover a inovação na Gestão Social dos Territórios 

FACILITADORES:  Vivina Machado (UFBA), João Martins (UFBA) 

O objetivo desta oficina é demonstrar como é possível identificar e gerir conflitos na 
Gestão Social dos Territórios a partir de ferramentas participativas. A oficina será 
desenvolvida em quatro atos. A inscrição poderá ser realizada no ato do Credenciamento, 
no primeiro dia do evento. 

OBS: esta atividade requer inscrição prévia na secretaria do evento (sala 04), do início do 
credenciamento até se esgotarem as 30 vagas. 

10h45-12h30 
Sala 12 

Mesa Redonda: Desafios para a Formação no Campo de Públicas 

DEBATEDORES: Fernando Coelho (EACH-USP), Alexandre Nicolini (Unigranrio), Lys Vinhaes 
(UFRB), Suylan Midlej e Silva (UNB) 

MEDIAÇÃO: Rosana de Freitas Boullosa (UFBA) 

 

 


